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Việt Nam vừa bị ảnh hưởng kinh tế do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung giống với nhiều 

nước, ngoài ra còn bị khủng hoảng đường lối phát triển do mô hình dập khuôn theo kiểu 

Trung Quốc lâu nay. 

 o n cảnh đó đặt ra đòi hỏi cấp  ách về nhân sự lãnh đạo t i năng để chèo lái con thuyền đất nước, 

nhưng thực t  lại đang tồn tại nhiều khoảng trống về sự lãnh đạo. 

Nặng về quản lý 

M t điều nhận thấy l  lâu nay vi c lựa chọn nhân sự lãnh đạo đất nước đều tập trung v o những 

người  ên trong    máy, gồm    máy Đảng v     máy Nh  nước. Rất ít người ngo i xã h i được 

tham gia v o guồng máy lãnh đạo quốc gia. 

Nhiều người trải qua cương vị t  cấp dưới rồi được  ầu chọn lên cấp cao.  ách đó chỉ giúp tìm ra 

được người có năng lực quản lý chứ không tìm ra được năng lực lãnh đạo. 

 ởi vì những kỹ năng đã giúp m t người đảm đương công vi c ở cấp thấp có thể sẽ giúp cho người 

đó x  lý công vi c ở cấp cao. Nhưng tầm nhìn hạn hẹp đã ăn sâu  én rễ của người ngồi ở cấp thấp 

sẽ trở th nh r o cản khi ở vị trí lãnh đạo quốc gia. 

   quả của lối tuyển lựa nhân sự như vậy dẫn đ n năng lực    máy Đảng v  Nh  nước lâu nay chỉ 

nặng về quản lý. 

Phần công vi c lãnh đạo l  vạch đường chỉ lối, ít thực chất, được đẩy cho thu c về tập thể,  ằng 

nguyên tắc tập thể lãnh đạo. Với đường lối cứng đã được ấn định l  xây dựng đất nước ti n lên chủ 

nghĩa xã h i đã khi n cho trong suốt nhiều năm đây l  phần vi c không có nhiều vi c để l m. 

K t quả của công vi c lãnh đạo chỉ l  m t số văn  ản Nghị quy t đưa ra phương hướng phát triển 

đất nước, m  trong đó nhiều ý chính đã được s  dụng lặp lại xuyên suốt mấy chục năm.  ông vi c 

lãnh đạo trở th nh công vi c của m t số ít chuyên gia, ti n sĩ v  nh  nghiên cứu h n lâm m  không 

phải l  nh  chính trị. 

 
N UỒN  ÌN  ẢN , REUTERS 

Vấn đề thâm hụt mậu dịch với Trung Quốc cũng như vấn đề mất vi c l m l  cái người Mỹ quan tâm 

 ậc nhất, cho nên ông Trump có ưu th . 



Thực t  như th  cho nên    máy mặc dù nhân sự  an    đầy đủ nhưng phạm trù lãnh đạo lại  ị  ỏ 

nhiều khoảng trống không được lấp đầy, trong khi đất nước hi n nay đang  ước v o giai đoạn  i n 

đ ng rất cần đ n năng lực lãnh đạo. 

Đứng trước  i n đ ng có ảnh hưởng lớn nhưng công chúng không thấy được các chính sách phát 

triển mạch lạc rõ r ng giúp có thể yên tâm. Người dân mong muốn được cảm thụ sự lãnh đạo m  

không thấy. 

Trong khi ở nước ngo i như tôi thấy, công vi c lãnh đạo quốc gia luôn được khỏa lấp chi m lĩnh 

thực hi n đầy đủ. Nhiều nước có nền chính trị ti n    họ chọn lựa nhân sự lãnh đạo l  người đề xuất 

đường lối phát triển quốc gia. Người lãnh đạo được  ầu chọn cũng chính l  chuyên gia của cái vấn 

đề lĩnh vực đang chi phối phần lớn tâm trí xã h i. 

Ví như ông Donald Trump rất giỏi về chính sách kinh t  thu  v  vấn đề thâm hụt mậu dịch với 

Trung Quốc cũng như vấn đề mất vi c l m l  cái người Mỹ quan tâm  ậc nhất, cho nên ông Trump 

có ưu th . 

 ay như trước đó ông O ama l  m t luật sư nhân quyền v  người hoạt đ ng phát triển c ng đồng, 

thì thời điểm năm 2008, sau các cu c chi n ở Afganistan v  Iraq, âm hưởng về sức mạnh cơ  ắp của 

nước Mỹ l m th  giới e ngại. Vấn đề về quyền con người, quyền của người y u th  hay quyền lợi 

các nhóm  inh sĩ chi n đấu được dư luận quan tâm, cho nên ưu th  d nh cho O ama tụt giảm vai trò 

vị th  của Trung Quốc trên trường quốc t  chắc chắn sẽ tạo ra cơn rung chấn kéo d i ảnh hưởng tới 

Vi t Nam. 

Làm sao trau dồi? 

 ó m t cách để tăng cường trau dồi năng lực lãnh đạo đó l  thông qua các cuốn sách. 

Người có năng lực lãnh đạo lớn sẽ có tầm nhìn xa, họ thấy được các vấn đề của tương lai m  đa 

phần dân chúng không thấy.  oặc họ nhận ra được các xung đ ng xã h i, các dòng chảy chủ lưu, 

dòng chảy chính giữa không gian vận đ ng  ề   n các vấn đề đời sống xã h i. 

 ọ truyền tải vấn đề tới c ng đồng nhằm thi t lập vị th  lãnh đạo, người lãnh đạo phải thực hi n các 

phát  iểu. Nhưng khi các vấn đề đủ lớn, đủ phức tạp ở tầm quốc gia thì họ sẽ phải thông qua các 

cuốn sách để truyền tải đầy đủ phương hướng tầm nhìn phát triển tới công chúng. 

 
N UỒN  ÌN  ẢN , REUTERS 
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 ả ông Trump v  ông O ama đều đã có những cuốn sách truyền tải tầm nhìn phát triển quốc gia của 

mình trước khi được  ầu chọn l m tổng thống. 

Đ n khi thôi giữ cương vị, các nh  lãnh đạo lại xuất  ản hồi ký kể lại quá trình dẫn dắt đưa đất nước 

vượt qua khó khăn phát triển đi lên, giúp những người lớp sau thấy được các giai đoạn phát triển 

thăng trầm. 

Nhờ ti p nhận tầm nhìn của người đi trước, phẩm chất lãnh đạo theo đó cũng được vun  ồi. Khi 

c ng hiểu nhiều về quá khứ nh  lãnh đạo sẽ thấy được sự hữu hạn của chính sách v  chính phủ 

trong chiều d i lịch s , t  đó khiêm nhường đưa ra chính sách có trách nhi m hơn. 

N u không đọc sách v  hiểu  i t ít về lịch s  thì m t người dù đứng đầu lãnh thổ thì đó cũng chỉ l  

m t thủ lĩnh hung hăng mới nắm quyền ở m t vùng  i n loạn m  thôi.  hứ đó không phải l  m t 

nh  lãnh đạo. 

 ho nên các cuốn sách l  rất quan trọng đối với tư duy tầm nhìn lãnh đạo.  ởi th  m  nhiều nh  

lãnh đạo trên th  giới đều ý thức về tính quan trọng của vi c đọc sách v  vi t sách để lại. 

T  Thủ tướng Mahathir Mohamad của Malaysia, Lý Quang Di u của Singapore, các tổng thống 

 ush,  linton, O ama của Mỹ, Thủ tướng Thatcher, Tony  lair của Anh .v.v. đều có hồi ký kể lại. 

 
N UỒN  ÌN  ẢN , NGONGOCTRAI 

Tác giả Ngô Ngọc Trai trong m t phòng ti p dân 

Tìm bên ngoài? 

   phim Avatar của đạo diễn James  ameron l  m t thiên s  thi về năng lực lãnh đạo v  phẩm chất 

anh hùng. 

Trong phim có câu chuy n, để tìm hiểu về người Navi trên h nh tinh Pandora, người trái đất đã cho 

nhân vật chính dưới hình dạng người Navi tham gia v o đời sống của họ để nắm  ắt lối sống suy 

nghĩ của người Navi, t  đó tác đ ng người Navi di dời đi chỗ khác để người trái đất chi m chỗ khai 

thác quặng khoáng sản quý. 

Nhân vật chính sau thời gian chung sống thì thay đổi quan điểm v  d nh tình yêu cho người Navi 

thông qua tình yêu với người con gái t c trưởng, anh cảnh  áo về mối nguy hiểm do chính đồng   o 

trái đất của anh đang đưa đ n. 

Người Navi h t sức tức giận, dưới sự lãnh đạo của t c trưởng đã  ắt trói nhân vật chính đưa ra trước 

trận tiền nơi người trái đất với vũ khí hi n đại sắp s a tấn công. 



Những loạt  om khói v   om nổ t  những đ i hình máy  ay chi n đấu đã l m cho người Navi kinh 

khủng hoảng loạn, những trai tráng dũng cảm nhất cũng không thể dùng cung tên để  ắn hạ những 

máy  ay, họ tháo chạy v  kêu khóc. T c trưởng của người Navi  ị m t c nh cây vụn vỡ  ay trúng 

người gục xuống t  vong. 

Lúc n y, vợ t c trưởng, người nắm giữ phần hồn của dân t c Navi, thay vì tháo chạy như những 

người khác    cầm m t con dao sắc ti n tới nhân vật chính đang  ị trói, tưởng ch ng như    sắp k t 

liễu kẻ đã đang tâm ti p tay đem đ n tai họa cho đồng   o mình. 

Nhưng không,    đã không gi t, thay v o đó    dùng con dao để cắt dây trói v  khóc  ảo rằng n u 

anh còn yêu thương người Navi thì hãy cứu giúp chúng tôi. 

Đây l  m t đoạn cảnh nói lên phẩm chất lãnh đạo anh hùng. Người phụ nữ kia,  ằng cảm nhận của 

m t người mẹ, chịu trách nhi m gánh vác sinh m nh của    t c, với sự hiểu  i t v  t ng trải,    đã 

cảm nhận nhìn ra được đâu l  người có thể giúp đỡ. 

V     đã không nhầm, nhân vật chính đã vượt qua mọi khó khăn, vượt qua sự đơn đ c  ị ruồng  ỏ 

t  cả hai phía, đã giúp đỡ người Navi giữ lại được đất đai dân t c mình. 

 âu chuy n có ý nghĩa hôm nay, người có khả năng giúp đỡ có khi lại không nằm trong tổ chức. 

M t tổ chức khi gặp phải khủng hoảng đối di n với sự tồn vong như dân t c Navi, có khi cũng cần 

ý thức ra vấn đề, l  chỉ có những phẩm chất cách nghĩ mới đ n t   ên ngo i, với những kỹ năng 

ho n to n mới thì mới có thể giúp được. 

                                                                                                

 


